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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

โดยสำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์  
สู่เมืองคำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 

 

คำมำครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาคุระทีว่ดัโคโตข ุ 
ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุ่น ภเูขำไฟฟจิู 
โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอำทเ์ลท็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิที ่วดัอำซำกสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่

ย่ำนชินจกู,ุ อสิระเตม็วนัใหท้า่นไดเ้ลอืกเดนิทางทอ่งเทีย่วในมหานครโตเกยีว 
นำริตะ สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิก์่อนกลับที่วัดนำริตะซัง, ช้อปป้ิงสินค้าของฝากที่

หา้งสรรพสนิคา้ อิออน มอลล ์
 

**โปรแกรมชมดอกไม้จะเปล่ียนสถำนท่ีไปตำมฤดกูำลของดอกไม้** 
 
 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) TOKYO FLOWERS 5D3N BY JL 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
16-20 / 23-27 พฤษภำคม 2562 
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุำยน 2562 

4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562 
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหำคม 2562 
5-9 / 9-13 / 26-30 กนัยำยน 2562 
 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู  
 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 8 เคำน์เตอร ์R  
สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.25 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ 
                       เท่ียวบินท่ี JL718 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินนำริตะ >> คำมำครุะ >> องคพ์ระใหญ่ไดบุทสึ >> เทศกำล 
                         ชมดอกพิงคม์อส >> โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ >> ทะเลสำบยำมำนำกะ 
 

07.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคำมำคุระ น าท่านกราบ
นมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปส าริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูก
พายุพัดจนได้รบัความเสียหายและในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื่นยกัษ์กลืนโครงสร้างวดั
หายไปในทะเลอีกครัง้ แต่องค์พระมิได้ช ารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปจัจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 800 ปี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ***กรุป๊เดินทำงวนัท่ี 16-20 พฤษภำคม 2562 

น าท่านเดนิทางสู่งานเทศกำลชมดอกพิงคม์อส 
 หรอืทีช่าวญี่ปุน่เรยีกกนัวา่ชบิะซากุระ ท่านจะได ้
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พบกบัความงามของดอกพงิคม์อสทีป่กคลุมไปทัว่ 
บรเิวณคลา้ยผนืพรมหนาสชีมพูแสนสวยงาม  
ในวนัที่อากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิที่ตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัที่
สวยงามใหก้บัทุ่งดอกชบิะซากุระ ภายในงานเทศกาลยงัมรี้านค้ามากมายที่มาเปิดร้าน
ขายสนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้เกษตรกรรมทอ้งถิน่และรา้นอาหารมากมายให้ท่านได้ลิ้มลอง 
**ความงามของดอกไม ้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ** 
***กรุป๊เดินทำงวนัท่ี 23-27 พฤษภำคม 2562         
18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562 
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 สิงหำคม 2562 
น าท่านสู่ ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชม 
เจดียช์เูรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงหา้ชัน้  
ตัง้อยู่บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่าง
ชดัเจนและงดงาม เจดยี์แห่งนี้ถูกสร้างขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะ
ไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ 
***กรุป๊เดินทำงวนัท่ี 6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุำยน 2562  
วนัท่ี 4-8 กรกฎำคม 2562 
น าท่านเดนิทางสู่วดัฮำเซเดระ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 
ฮาเซคนันอน มอีงคเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พกัตร ์ 
แกะสลกัจากไม ้มคีวามสูงถงึ 9.18 เมตรเป็นพระ 
ประธาน โดยในชว่งเดอืนมถิุนายนไปจนถงึตน้ 
เดอืนกรกฎาคม ท่านจะพบกบัสวนดอก 
ไฮเดรนเยยีรก์วา่ 40 สายพนัธุแ์ละมมีากถงึ 2,500 ตน้ บานสะพรัง่ไปทัว่บรเิวณวดั 
**ความงามของดอกไม ้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ** 
***กรุป๊เดินทำงวนัท่ี 22-26 สิงหำคม 2562 
5-9 / 9-13 / 26-30 กนัยำยน 2562 
น าท่านเดนิทางสู่สวนดอกไม้ฮำนะโนะมิยำโกะ  
ชมทุ่งดอกไมอ้นัสวยงามเกนิบรรยาย ใหท้่านได้ 
ถ่ายรูปกบัทุ่งดอกคอสมอสเป็นทีร่ะลกึ 
**ความงามของดอกไม ้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ** 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์ระดบั
โลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยาน
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แห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิค้าที่
รวบรวมไวก้วา่ 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo 
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากนี้
ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึ่งราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้งถูก
กวา่ทีอ่ ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่วา่ 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของ
คนญี่ปุน่โดยเฉพาะ   

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว บริเวณทะเลสำบยำมำนำกะ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีสำม           ภเูขำไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ>> นำริตะ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ที่ระดบั

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภูเขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที่
ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสดัส่วน
สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุน่ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวดัมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบั
ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดินชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตลญ์ี่ปุน่ใหเ้ลอืกซื้อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนน
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เป็นซุ้มประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ 
พอเดนิผา่นเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง  มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชือ่กนัวา่จะท าให้โชคดี และมกีระถางก ายานตัง้อยู่ด้วย การ
โบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชือ่ว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนั
ก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ทีไ่ม่
วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบั
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ สนิค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ   

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
  ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองนำริตะ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีส่ี           โตเกียว  >> อิสระท่องเท่ียวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่ำนเอง 
                     หรือเลือกซ้ือทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินีย์แลนด์ท่านละ 2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้าง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึ
น่ารกัในดสินีย์แลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์  อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกำยทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
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แห่งนี้มจีุดชุมววิส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิห้องส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่านทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  
ชิบูย่ำ ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึ่งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

วนัท่ีห้ำ             นำริตะ >> วดันำริตะซงั >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินนำริตะ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟที ่วดันำริตะซงั วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนาน

มากกวา่ 1,000 ปี บรเิวณวดัประกอบดว้ยวหิารหลายหลงั ซึ่งเป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้น
ทัง้หลังมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น อีกทัง้ยังมีสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น
สวยงาม จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล ์
ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้ร้าน
ราคา 100 เยนเท่านัน้เอง    

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
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18.15 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL707 
23.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
16-20 / 23-27 พฤษภำคม 2562 
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุำยน 2562 

4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562 
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหำคม 2562 
5-9 / 9-13 / 26-30 กนัยำยน 2562 

 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร  ์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
 
หมำยเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 30,900.- 16,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 28,900.- 15,300.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 
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กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

5. เนื่องจากเป็นตัว๋สายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ราคาพเิศษ หากกรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได้ ทาง
บรษิทัจะท าการออกตัว๋โดยสารทนัท ีผูเ้ดนิทางจงึไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได้หลงัจากที่
ทางบรษิทัไดท้ าการออกตัว๋โดยสารแลว้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 
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บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรียกเกบ็ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 และท่านต้องช าระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากที่ท่านได้ท าการจองทวัร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณจีองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปรกตไิด้ 
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กำรยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจ าและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณี 
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

 
หมำยเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประกำร 
 

 
 

 


